
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số: 1413  /SNN-TCHC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

              Quảng Trị, ngày   05  tháng 8 năm 2020 

Về việc thực hiện nhiệm vụ UBND 

tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và nhiệm vụ 

của Ngành giao  

 

 

 

Kính gửi: 

 

 

- Trưởng các phòng thuộc Sở; 

- Thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở. 
 

  

Từ đầu năm đến nay, ngoài việc chủ động tập trung thực hiện và hoàn 

thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của ngành, Sở Nông nghiệp và PTNT còn 

được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, giao thực hiện gồm 217 nhiệm 

vụ (giao bằng văn bản và được cập nhật trên trang thông tin điện tử điều hành 

của UBND tỉnh); đến thời điểm hiện nay đã hoàn thành 138 nhiệm vụ (đạt 

63,6%), đang thực hiện 79 nhiệm vụ (chưa có nhiệm vụ bị chậm trễ). Giám đốc 

Sở Nông nghiệp và PTNT ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các 

phòng, cơ quan, đơn vị thuộc Sở trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ. Để 

hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong những tháng còn lại và của cả năm 

2020, Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu Trưởng các phòng, Thủ trưởng các cơ 

quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc triển khai thực hiện một số nội 

dung sau: 

1. Tập trung rà soát, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được 

giao (nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ đã được giao theo chuyên đề); tăng 

cường thực hiện công tác cải cách hành chính; chủ động đề xuất, tham mưu lãnh 

đạo Sở chỉ đạo, giải quyết những nhiệm vụ, công việc vượt quá thẩm quyền, có 

nhiều vướng mắc; đảm bảo không có tồn đọng, hoàn thành đúng tiến độ, thời 

gian; kiểm tra, rà soát tổng hợp tất cả các nhiệm vụ trọng tâm đang thực hiện và 

chưa thực hiện (nếu có) của phòng, cơ quan, đơn vị mình; 

2. Khẩn trương chỉ đạo rà soát, báo cáo tiến độ thực hiện các cam kết của 

Giám đốc Sở với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cam kết giữa Thủ trưởng cơ quan 

đơn vị với Giám đốc Sở năm 2020. 

3. Về thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh giao, trong 

79 nhiệm vụ đang thực hiện, qua theo dõi có 43 nhiệm vụ không yêu cầu thời 

hạn nhưng những nhiệm vụ này cần phải được khẩn trương triển khai thực hiện 

(Phụ lục đính kèm). 

4. Trưởng các phòng, thủ trưởng các cơ quan căn cứ các nội dung và chức 

năng, nhiệm vụ được giao rà soát báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện những 

nội dung trọng tâm từ nay đến cuối năm 2020 và nhiệm vụ tại mục 2, mục 3 nêu 

trên; những vướng mắc, khó khăn, kiến nghị, đề xuất (nếu có) gửi về Sở Nông 



nghiệp và PTNT (bản mềm qua email: vanphongsnnptntqt@quangtri.gov.vn) 

chậm nhất ngày 11/8/2020 để tổng hợp, báo cáo Giám đốc Sở.  

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Trưởng các phòng, thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các PGĐ Sở; 

- VPĐPNTM tỉnh; 

- Lưu: VT, TCHC. 

 GIÁM ĐỐC 
 

 

 
 

 
 

  Hồ Xuân Hòe 

mailto:vanphnnptntqt@quangtri.gov.vn


PHỤ LỤC: TỔNG HỢP NHIỆM VỤ UBND TỈNH, CHỦ TỊCH UBND 

TỈNH GIAO (KHÔNG THỜI HẠN) YÊU CẦU KIỂM TRA BÁO CÁO 

(Kèm theo Công văn số 1413 /SNN-TCHC ngày  05 /8/2020 của Sở Nông nghiệp 

và PTNT) 

STT 
Số VB 

Ngày VB 
Mô tả nhiệm vụ 

 

Đơn vị thực hiện 

1 
6058/UBND-NN 

31/12/2019 

V/v gia hạn thời gian thi 

công hoàn thành hạng mục 

công trình: Nạo vét luồng 

dẫn tàu thuyền từ khu neo 

đậu tránh trú bão Nam Cửa 

Việt đến sông chính 

Ban QLDA ĐTXD 

các CT NN và 

PTNT 

2 
579/UBND-NN 

20/02/2020 

V/v đề xuất Dự án nước sạch 

và vệ sinh nông thôn giai 

đoạn 2021-2025 vốn vay WB 

TT Nước sạch và 

VMTNT 

3 

972/UBND-

KHCN 

12/3/2020 

V/v tiếp nhận và ứng dụng 

kết quả nghiên cứu đề tài cấp 

Quốc gia 

chuyển giao nhiệm 

vụ này sang cho Chi 

cục Trồng trọt và 

BVTV 

4 
2347/UBND-NN 

29/5/2020 

V/v báo cáo tình hình thực 

hiện các dự án theo Quyết 

định số 476/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ  

Ban QLDA ĐTXD 

các CT NN và 

PTNT 

5 
2439/UBND-NN 

03/6/2020 

V/v tăng cường công tác 

quản lý, bảo vệ rừng 

Chi cục Kiểm lâm 

(Sở đã có VB số 

1032/SNN-KHTC 

ngày 15/6/2020) 

6 
2489/UBND-NN 

5/6/2020 

V/v điều chỉnh danh mục dự 

án hỗ trợ phát triển sản xuất 

năm 2020 do Sở Nông 

nghiệp và PTNT quản lý 

Chi cục Thủy sản 

7 
2517/UBND-NN 

8/6/2020 

V/v triển khai thực hiện Chỉ 

thị của Thủ tướng Chính phủ 

về cơ giới hóa nông nghiệp 

Các Chi cục 

(Sở đã có văn bản số 

1386/SNN-KHTC 

ngày 3/8/2020 gửi 

các Chi cục triển 

khai thực hiện Chỉ 

thị 25/CT-TTg theo 

quy định) 

8 
2619/UBND-NN 

15/6/2020 

V/v xây dựng văn bản quy 

phạm pháp luật 
Phòng TCHC 

9 
2660/UBND-NN 

16/6/2020 

V/v triển khai thực hiện Luật 

Lâm nghiệp và các văn bản 

hướng dẫn Luật 

Chi cục Kiểm lâm 

http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/ACA27745D1F0BDC1472584E300119E8D?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/ACA27745D1F0BDC1472584E300119E8D?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/ACA27745D1F0BDC1472584E300119E8D?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/ACA27745D1F0BDC1472584E300119E8D?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/ACA27745D1F0BDC1472584E300119E8D?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/ACA27745D1F0BDC1472584E300119E8D?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/6BDB1811FB735F8B47258515000F62FA?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/6BDB1811FB735F8B47258515000F62FA?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/6BDB1811FB735F8B47258515000F62FA?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/30C8B2E4ECA49BAB4725852A0005AA26?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/30C8B2E4ECA49BAB4725852A0005AA26?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/30C8B2E4ECA49BAB4725852A0005AA26?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/A3FD6EA817921FED4725857C0011A3E7?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/A3FD6EA817921FED4725857C0011A3E7?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/A3FD6EA817921FED4725857C0011A3E7?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/A3FD6EA817921FED4725857C0011A3E7?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/1C6A8D0931FD54BC4725857D0006ACC3?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/1C6A8D0931FD54BC4725857D0006ACC3?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/EE9B429EA32D8BF54725858300070C93?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/EE9B429EA32D8BF54725858300070C93?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/EE9B429EA32D8BF54725858300070C93?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/EE9B429EA32D8BF54725858300070C93?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/0B87DF1FDC5C0A724725858300063E96?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/0B87DF1FDC5C0A724725858300063E96?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/0B87DF1FDC5C0A724725858300063E96?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/1BA5E91E18334AF74725858900055800?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/1BA5E91E18334AF74725858900055800?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/6F80EA65D078D7B34725858A00055A3A?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/6F80EA65D078D7B34725858A00055A3A?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/6F80EA65D078D7B34725858A00055A3A?OpenDocument


10 
2698/UBND-NN 

19/6/2020 

V/v mua cây giống Sâm 

Ngọc Linh và mùn núi 

BQL Khu BTTN 

Bắc Hướng Hóa 

11 
2764/UBND-NN 

23/6/2020 

V/v hoàn thiện thủ tục cấp 

phép hoạt động trong phạm 

vi bảo vệ hồ chứa nước Triệu 

Thượng 1 và 2 

Chi cục Thuỷ lợi 

12 
2806/UBND-NN 

25/6/2020 

V/v thực hiện hợp đồng liên 

kết trồng, tiêu thụ sản phẩm 

Dứa 

Chi cục Trồng trọt 

và Bảo vệ thực vật 

13 
2809/UBND-NN 

25/6/2020 

V/v giải quyết khó khăn 

vướng mắc trong quá trình 

trong quá trình lập báo cáo 

nghiên cứu khả thi dự án: 

Xây dựng, nâng cấp cơ sở 

dịch vụ hậu cần nghề cá tỉnh 

Quảng Trị 

Ban QLDA ĐTXD 

các CT NN và 

PTNT 

14 
2911/UBND-NN 

01/7/2020 

V/v tổng kết 10 năm công tác 

đào tạo nghề nông nghiệp 

cho lao động nông thôn 

Chi cục Phát triển 

nông thôn 

15 
3015/UBND-NN 

07/7/2020 

V/v xây dựng đề án hỗ trợ 

người chăn nuôi về giống lợn 

nái để khôi phục sản xuất sau 

Dịch tả lợn Châu Phi 

Chi cục Chăn nuôi 

và Thú y 

16 
3035/UBND-NN 

8/7/2020 

V/v đề xuất giải pháp tổng 

thể xử lý sụt lún đất trên địa 

bàn huyện Cam Lộ 

Chi cục Thuỷ lợi 

17 
3046/UBND-NN 

8/7/2020 

V/v điều chỉnh danh mục dự 

án hỗ trợ phát triển sản xuất 

năm 2020 do Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông 

thôn quản lý 

Chi cục Trồng trọt 

và Bảo vệ thực vật 

18 
3065/UBND-CN 

09/7/2020 

V/v điều chỉnh, bổ sung thiết 

kế BVTC và dự toán hạng 

mục: Đường từ Km0+192,22 

đến Km5+600 thuộc công 

trình: Đường nối từ cầu 

Thạch Hãn đến trung tâm 

phường An Đôn, thị xã 

Quảng Trị 

Ban QLDA ĐTXD 

các CT NN và 

PTNT 

19 
3100/UBND-NN 

10/7/2020 

V/v thực hiện Quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ về 

phòng, chống sạt lở bờ sông 

bờ biển 

Chi cục Thuỷ lợi 

20 3096/UBND-NN V/v triển khai thực hiện Kế Chi cục Chăn nuôi 

http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/A5EAC79F11DA2CC04725858F0011114F?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/A5EAC79F11DA2CC04725858F0011114F?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/E8BE6D3CFAB69C6F4725859100100E80?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/E8BE6D3CFAB69C6F4725859100100E80?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/E8BE6D3CFAB69C6F4725859100100E80?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/E8BE6D3CFAB69C6F4725859100100E80?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/CF75C4CB801FEED84725859200320D07?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/CF75C4CB801FEED84725859200320D07?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/CF75C4CB801FEED84725859200320D07?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/3793E10249DCF20D47258593002D3A00?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/3793E10249DCF20D47258593002D3A00?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/3793E10249DCF20D47258593002D3A00?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/3793E10249DCF20D47258593002D3A00?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/3793E10249DCF20D47258593002D3A00?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/3793E10249DCF20D47258593002D3A00?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/3793E10249DCF20D47258593002D3A00?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/38D9A77016A63243472585990006E9F6?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/38D9A77016A63243472585990006E9F6?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/38D9A77016A63243472585990006E9F6?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/84096980649C09B6472585A10040A647?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/84096980649C09B6472585A10040A647?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/84096980649C09B6472585A10040A647?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/84096980649C09B6472585A10040A647?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/F527A2E612BF05F94725859F0027740A?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/F527A2E612BF05F94725859F0027740A?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/F527A2E612BF05F94725859F0027740A?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/F8B0730C089E4B56472585A00003AE0B?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/F8B0730C089E4B56472585A00003AE0B?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/F8B0730C089E4B56472585A00003AE0B?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/F8B0730C089E4B56472585A00003AE0B?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/F8B0730C089E4B56472585A00003AE0B?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/ED498A5D74BE37B4472585A100173DA2?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/ED498A5D74BE37B4472585A100173DA2?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/ED498A5D74BE37B4472585A100173DA2?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/ED498A5D74BE37B4472585A100173DA2?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/ED498A5D74BE37B4472585A100173DA2?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/ED498A5D74BE37B4472585A100173DA2?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/ED498A5D74BE37B4472585A100173DA2?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/ED498A5D74BE37B4472585A100173DA2?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/73E10B6C0C1C34ED472585A100162136?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/73E10B6C0C1C34ED472585A100162136?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/73E10B6C0C1C34ED472585A100162136?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/73E10B6C0C1C34ED472585A100162136?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/EE279AA202F4F989472585A100163D0C?OpenDocument


10/7/2020 hoạch quốc gia phòng, chống 

bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 

 

và Thú y 

21 
3188/UBND-NN 

16/7/2020 

V/v đề xuất giải quyết kiến 

nghị của UBND huyện Vĩnh 

Linh 

Chi cục Thuỷ lợi 

22 
3279/UBND-NN 

21/7/2020 

V/v hướng dẫn hoàn thiện 

thủ tục cấp phép hoạt động 

trong phạm vi bảo vệ công 

trình thủy lợi 

Chi cục Thuỷ lợi 

23 
3303/UBND-NN 

22/7/2020 

Về việc thực hiện xây dựng 

Phương án quản lý rừng bền 

vững 

Chi cục Kiểm lâm 

24 
3302/UBND-NN 

22/7/2020 

V/v thực hiện Chỉ thị của 

TTCP về phát triển ngành 

mía đường 

Chi cục Trồng trọt 

và Bảo vệ thực vật 

25 
3317/UBND-NN 

23/7/2020 

V/v xử lý sạt lở bờ sông trên 

địa bàn xã A Ngo, huyện 

Đakrông 

Chi cục Thuỷ lợi, 

26 
3323/UBND-NN 

23/7/2020 

V/v xây dựng Kế hoạch 

phòng, chống dịch bệnh gia 

súc, gia cầm và thủy sản năm 

2021 

Chi cục Chăn nuôi 

và Thú y 

27 
3320/UBND-NN 

23/7/2020 

V/v chuẩn bị hồ sơ đánh giá, 

phân hạng sản phẩm OCOP 

Chi cục Phát triển 

nông thôn 

28 
3321/UBND-NN 

23/7/2020 

V/v điều chỉnh hạng mục đầu 

tư công trình 
Phòng QLXDCT 

29 
3362/UBND-NN 

24/7/2020 

V/v tham gia trưng bày sản 

phẩm tại Hội nghị nông thôn 

mới vùng đặc biệt khó khăn 

Chi cục Phát triển 

nông thôn 

30 
3361/UBND-NN 

24/7/2020 

V/v thực hiện dự án: Xây 

dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ 

hậu cần nghề cá tỉnh Quảng 

Trị 

 

Ban QLDA ĐTXD 

các CT NN và 

PTNT 

31 
3408/UBND-NN 

28/7/2020 

V/v triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 37/NQ-HĐND của 

HĐND tỉnh về hoạt động 

khuyến nông 

Trung tâm KN chủ 

trì  

32 
3407/UBND-NN 

28/7/2020 

V/v triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 36/NQ-HĐND của 

HĐND tỉnh về chủ trương 

chuyển mục đích sử dụng 

rừng 

Chi cục kiểm lâm 
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33 
3444/UBND-NN 

31/7/2020 

V/v một số giải pháp cấp 

bách quản lý động vật hoang 

dã 

Chi cục Kiểm lâm 

34 
3467/UBND-NN 

31/7/2020 

V/v báo cáo phát triển chăn 

nuôi 

Chi cục Chăn nuôi 

và Thú y 

35 
3466/UBND-NN 

31/7/2020 

V/v báo cáo tình hình triển 

khai chương trình " Không 

còn nạn đói" ở Việt Nam 

Chi cục Phát triển 

nông thôn 

36 
3465/UBND-NN 

31/7/2020 

V/v báo cáo dịch bệnh động 

vật qua hệ thống VAHIS 

Chi cục Chăn nuôi 

và Thú y 

37 
3506/UBND-NN 

3/8/2020 

V/v rà soát hoàn thiện Đề 

xuất dự án phát triển thủy sản 

bền vững 

Ban QLDA ĐTXD 

các CT NN và 

PTNT 

38 
3500/UBND-NN 

3/8/2020 

V/v tăng cường kiểm tra, 

kiểm soát giống tôm nước lợ 
 Chi cục Thủy sản 

39 
3499/UBND-NN 

3/8/2020 

V/v tăng cường công tác ứng 

phó với hạn hán, thiếu nước, 

xâm nhập mặn và phòng, 

chống thiên tai khu vực Bắc 

Trung Bộ năm 2020 

Chi cục Thuỷ lợi 

40 
3498/UBND-NN 

3/8/2020 

V/v triển khai thực hiện Đề 

án phòng, chống sạt lở bờ 

sông, bờ biển đến năm 2030 

Chi cục Thuỷ lợi 

41 
3524/UBND-NN 

4/8/2020 

V/v thực hiện Dự án Đầu tư 

xây dựng và kinh doanh kết 

cấu hạ tầng khu công nghiệp 

đa ngành Triệu Phú 

Chi cục Kiểm lâm 

42 
3525/UBND-NN 

4/8/2020 

V/v đầu tư xây dựng trạm 

bảo vệ rừng tại BQL Khu 

BTNN Đakrông 

Giao Phòng KHTC 

chủ trì phối hợp với 

Phòng QLXDCT, 

CHi cục kiểm lâm 

tham mưu  

43 
3552/UBND-NN 

4/8/2020 

V/v tham gia giới thiệu, 

quảng bá sản phẩm OCOP 

gắn với văn hóa các tỉnh 

miền Trung và Tây Nguyên 

Chi cục PTNT 
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